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Gamhed

Frin: "TommyNilsson"<tommy.nilsson@thenilssons.com>
Till: "'Kenth Gamhed"'<kenth.gamhed@telia.com>
Skickat: den 20 iul i2008 21:56
Amne: Andra vagguppet pi Hdstholmsvagen

Kenth,

Talade med Orjan Oman i lOrdags angAende det beslut som togs vid f6reningens Arsm0te iaugusti2007
att ta bort det andra vdgguppet pe Hastholmsvdgen och anldgga ett nytt ldngre ner mot infarten till
Havsstigen. Detta beslut har pA grund av omstdndigheter dnnu inte verkstdllts, Jag f0rutsdtter att
styrelsen Atar sig att upp denna punkt vid ndstkommande Arsmdte och reder ut de oklarheter som kan
rAda sA att beslutet blir verkstdillt.

Vdnligen lAt mig f6 veta om sd blir fallet.

Hii lsningar
Tommy Nilsson
Histholmsvi gen 22,439 53 Asa
Tel. hem +46 (0)340 65 51 08

mobil+46 (0)708 65 5108
Email tommy.nilsson@thenilssons.com
Skype tommy.a.nilsson

2008-08-03
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Asa Samfiilliqhetsfdrenins tillhanda

Motion avseende hirdbeliggning av gata mot fustigheterna 6:95, 6:15, 6:136 och 6:182

Vi fastighetsdgare till ovanstAende fastigheter Onskar fA hArdbelagd den av oss bekostade
vigen in till vAra tre fastigheter.
Omfaftar ca 130 kvadratrneter.

Fastigheterna 6:95, 6: 1 5
Fam Aronsson/Hugosson
Olman€is Ringvig 594
0340-65 64 32

Fastighet 6:136
Fam Eriksson
Hdstholmsviigen 1A
0340-65 15 85 t , I

nK o'l tT llil,{ It/A,Lne,--agq:ItT- W,l 1
Datum UnOefrrit

Fastighet 6:182
Fam N iklasson/Lundgren
Hdstholmsvdgen 1B
0340-65 88 67
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Motion till Asa Samfiillighetsftirenings irsmiite 2008

Vid fcina irsmritet fick vi besked om att vi skulle kunna fi "Akta vira barn"-skyltar
bekostade av ftireningen, efter detta mcite har vi inte hrirt nflgot mer trots upprepade e-
post till styrelsen. Vi yrkar ph att skyltar siitts upp inom "30-strdckan" pi dhaniis
Ringviig 680-670. Hastigheterna iir hriga och det bor minga barn inom omridet, samt att
minga barn passerar diir pi viig till skolan. Vligftireningens medlemmar dr dem som
anvzinder vligstr?ickan.

Fcirslag: att strimman pi irsm<itet beslutar att skyltarna skall bekostas och slttas upp
snarast, di vi nu viintat ett 6r.
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Motion till Asa Samftillighetsftirenings flrsmiite 2008

Vi yrkar infcir irsmiitet pi en <ippning av bommen pi Duvekulleviigen. En iippning
avlastar trafiken inom "30-strdckan" pi den redan hirt belastade Olmanas Ringviig.

Frirslag: att stiimman pi irsmtitet beslutar att bommen cippnas f<ir genomfart under hela
iret.

Asa 080714
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Motion tiil Asa samfiillighetsfdranings Srsm6te 2008

Viyrkar inf6r {rsmtitet speglartill utfarten frln Appelsfigen till Olmands Ringviig' Den

kraftiga 6kningen av trafiken, samt vdgverkets "midiof gdr det svdrt att f6rsdka ta sig ut pi

Olmands Ringvig.

F6rslag: att stSmman pi Srsm6tet beslutar att speglar sdtts upp f6r att underlStta utfart fdr

fastighetsigare frln Appelstigen.
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BEST:

ADRESS:

ATT:

ORG NR:

PROJEKT NR:

OBJEKT:

2008-05-13

FAKTURERINGSUPPGIFT

UTFORANDE MANADI
VAR REFERENS:

Mikael Wennstam
Ryttarvdgen 9
430 31 Asa

Maj

Patrik Tolin, 070 - 587 42 63

Ryttarvflgen, Asa

UTFO RDA BEIACC T.I I NGSARBETEN

Beskrivning Kvantitet Enhet 6-pris

ffi
@

Grusj ustering + asfaltering vdgf6rl€ing ning
Krossgrus

50 m2 175
2 ton 125

8750
250

Summa total:

Lagstadgad mervdrdesskatt tillkommer med 25 olo

9000

KONTO: 3214 2500
3230
3240
3241 6500

3251 3260
32/;2
3250 Kontroll, 9000
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27 Juli 2008

Motion till Asa samrdilighets 6rsm6te 20 Aug 200g

Vi vill belysa foljande problem:

Se bild 1-2

Berndt Anders vdg 96r ihop med Stensviksvdgen i en skarp kurva.
Kurvan dr for smal for att mote ska kunna sksmed marginal.
Flertalet bilister som passerar genom kurvan, genar ocn nater alldeles
for hog fart. sikten dr skymd ,och man har ingen mojlighet att se om t ex
ett barn dr ute i vdgen. Gatan har ett stort antal barnfamiljer, vilket 96r
det dnnu viktigare att ha en sdker trafikmiljd.
Det finns ett flertal fdrskolor i ndrheten (Kumlabacken), som dagligen
anvdnder vdgen fdr att ga till lekplats eller tiil stranden.

Hur ska man bdst ldsa detta problem ??
Breddning av vdgen o heldragna linjer(finns plats for detta, ddr bilar stAr
pd bilder) ?

Nigon form av hinder ?

Se bild 3

Fartguppet ndrmast kurvan(upp mot vdrdcentralen) har sjunkit ihop,
och fyller inte sin funktion. MAnga sdnker inte farten utan kor rakt 6ver.
Mopeder anvdnder " guppet " som " leksak".
Det behdver alltsA fyllas p6. Varfdr inte en "gummilist, typ den som ligger
pA vdgen ner mot kyrkan ?.

Vi skulle vara tacksamma om Atgdrder kan utfdras for att 6ka sakerheten
betydligt, f6r att forhindra olyckor. Vi vill gdrna ha en dialog med er.

Kontaktpersoner : Eddie Sjosten / Bengt Persbratt
Tel: 655151 651291
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Motion till Asa Samfdllighetsforening.

' l

1. Hdck mellan gamla E5 och Asa Bdckvdg, varfor fortsdtter man inte

Att ta ner denna, ca. 150m som dr kvar, det se bedrovligt ut och samlar

v 
Bara en massa skrdp frin itervingen vid tappen, tag ner den sA att sikten

Blir bra.

2.Stacket och hdck vid gingvdgen som gir frin Carl bondes vdg mot skolan

Kan man ocks6 ta bort, d6lig sikt och ingen som anviinder denna s6 kallade

Fotbollsplan. Det blir littare att skota nir detta kommer bort.

3.Trdden som stir vid den nya fotbollsplan vdxer upp i belysningen si denna

Lyser bara upp trddkronerna si det m6ste klippas.

4.Jag hoppas att ni har bjudit in Kungsbacka Kommun och Vdgverket till
detta 6rsmote si vi far reda p6 vem som skall g6ra vad.

S.Varfor skall vi i foreningen betala vdgavgift vi betalar redanv 
kommunalskatt till Kungsbacka kommun.

Mats Carlsson

Asa Bdckvdg 31

6s6515 mobil 070-6049564


